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1 9 0 R ECEN ZJE

znaleźć określenie prawno-kościelne stanowiska teologów świeckich, zwłasz
cza, że jest ich coraz więcej na katolickich uczelniach. Szczególnie trudnym 
i drażliwym jest zagadnienie teologów świeckich w seminariach duchow
nych. Na tym odcinku autorzy nie są między sobą zupełnie zgodni i nie pod
suwają rozwiązania zadowalającego. Jednocześnie palącym problemem jest 
odpowiednie przygotowanie teologiczne dla katolików świeckich pracują
cych naukowo w innych dziedzinach nauki.

Autorzy oczywiście nie rozwiązują tych wszystkich skomplikowanych 
problemów. Wskazują jedynie kierunek poszukiwań i uwrażliwiają na nie 
czytelnika. Samo zaś zagadnienie jest naturalną konsekwencją posoborowej 
świadomości Kościoła o samym sobie, a rozwiązanie go jest jednym z wa
runków prawdziwej odnowy i owocnej misji Kościoła we współczesnym świę
cie.

Ks . Jan Charytański SJ, Warszawa

WALTER DIRKS, Friede im Atomzeitalter, z holenderskiego tłum. Hugo 
Z u 1 a u f, Mainz 1967, Matthias-Griinewald-Verlag, s. 94.

Dziś na czoło zagadnień, absorbujących cały świat, wysuwa się problem 
życia międzynarodowego, problem pokoju. Powszechne zagrożenie wojną 
atomową, kwestia rozbrojenia, zakazu broni atomowej, prawa międzynarodo
wego, oto zasadnicze problemy rozważane przez grupę roboczą holenderskie
go ruchu Pax-Christi. Owoce tej pracy przygotował do druku W. D i r k s.

Główne źródło w poszukiwaniu chrześcijańskiego rozwiązania powyż
szych problemów stanowiła dla wspomnianej grupy encyklika Pacem in 
terris. Czasami nawet pewne partie tej książki robią wrażenie komentarza 
do tej encykliki. W mniejszym stopniu uwzględniono Mater et Magistra, jak 
również konstytucję Gaudium et Spes.

Według autorów nie można w dzisiejszych warunkach utrzymywać daw
nej teorii o wojnie sprawiedliwej. Ujęcie to bowiem jest historycznie zwią
zane z okresem chrystianizacji wojowniczych ludów i wtedy spełniło swe 
zadanie. Dziś każdy konflikt zbrojny może być początkiem zniszczenia całej 
ludzkości.

Nie wystarczy obecnie zakaz broni atomowej, plany rozbrojenia, czy na
wet Organizacja Narodów Zjednoczonych. Człowiek musi nauczyć się żyć 
w świadomości posiadania energii atomowej. Z drugiej strony ONZ nie 
może być zbiorowiskiem społeczności zamkniętych. Istotę problemu stanowi 
myślenie i wartościowanie międzynarodowe, wychowanie wszystkich ludzi 
do pokoju, wypracowanie etyki „mocy” nie destruktywnej, ale twórczej.

W dziele tym ogromną rolę może odegrać Kościół zarówno w wypraco
wywaniu ogólnych, moralnych zasad, jak również w wychowywaniu czło
wieka.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień, odwagę przeprowadzanych 
analiz i podsuwanych sformułowań, można tę książkę polecić tak profeso
rom teologii moralnej, jak również duszpasterzom, zwłaszcza akademickim.

Ks. Jan Charytański SJ, Warszawa

KARL RAHNER, Schriften zur Theologie, Bd. VIII, Einsiedeln 1967, Ben- 
ziger Verlag, s. 714.

Dzieło niniejsze stanowi ósmy z kolei tom znanej serii tegoż autora 
Schriften zur Theologie. Jest to zbiór rozmaitych opracowań na tematy teolo


